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Korte samenvatting  
Wij, de jongeren die deelnemen aan de masterclass politiek voor jongeren 2016, doen in het voorliggende 
voorstel het voorstel aan de raad om een klankbordgroep van jongeren in te stellen met een adviesfunctie voor 
de nog te ontwikkelen convenanten en APV in het najaar van 2016. Daarnaast geven wij alvast een aantal 
noties mee aan de raad voor het nog te formuleren beleid in het najaar van 2016. 
 
De raad wordt voorgesteld om:  

1. Kennis te nemen van de noties van de masterclass inzake de openingstijden van horeca en winkels. 

2. Een klankbordgroep van jongeren in te stellen die, net als andere stakeholders, adviseert over het op te 

stellen beleid van horeca en winkels. 
 
Inleiding 

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren kennis hebben van en participeren in de lokale politiek.  

Een werkgroep uit de raad en de griffie hebben daarom een masterclass politiek voor jongeren ontwikkeld.  

Wij hebben met maar liefst 39 jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 uit 10 verschillende kernen gedurende vier 

avonden de masterclass in de raadzaal in Lekkerkerk gevolgd. Hierbij hebben wij uitleg gekregen over de 

werking van het lokale openbaar bestuur, gespeeddate met politieke partijen en ook zelf gedebatteerd over 

maatschappelijke onderwerpen. Op de zogenaamde ideeënmuur hebben wij onze ideeën voor verbeteringen in 

de gemeente opgeschreven. Wij hebben vervolgens met groene en rode stickers de voor- en afkeuren bij de 11 

ingebrachte ideeën van een score voorzien. Na een geanimeerd debat over de vier onderwerpen met het 

meeste draagvlak hebben wij een officiële stemming  gehouden met het stemsysteem in de raadzaal.  

Daaruit zijn twee onderwerpen gekomen die middels een voorstel aan uw raad worden voorgelegd:  

1. De busverbindingen en –aansluitingen in de Krimpenerwaard. Gezien de bevoegdheid van de gemeente 

bij het openbaar vervoer wordt dit niet met een raadsvoorstel, maar met een separate motie aan uw 

raad voorgelegd. 

2. De sluitingstijden van horeca en winkels. 

Wat betreft het laatste onderwerp hebben wij in de voorbereidingsgroep in de masterclass gewisseld dat 

keuzevrijheid van belang is en dat er daarbij wederzijds respect moet zijn voor de verschillende overtuigingen en 

identiteiten in de Krimpenerwaard. De huidige sluitingstijden zijn onduidelijk. Deze zijn niet overal hetzelfde en 

ook wordt er niet gehandhaafd. Wij hebben dus behoefte aan duidelijkheid. Door middel van het instellen van 

een klankbordgroep van jongeren willen wij, als belangrijke gebruikersgroep, net als andere stakeholders 

meedenken over het op te stellen beleid. 

 
Beoogd resultaat 

Wij willen jongeren een stem geven in het belangrijke maatschappelijke vraagstuk van openingstijden van 

horeca en winkels. Zij zijn een belangrijke doelgroep maar zitten (nog) niet aan tafel, terwijl anderen 

(omwonenden, horeca etc.) wel bij het op te stellen beleid worden betrokken. 

 
Argumenten 

1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid 
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Uw raad heeft onlangs de geharmoniseerde APV vastgesteld. Afgesproken is nog dit najaar te komen tot nadere 

afspraken met de horeca en onnodige regelgeving te schrappen. 

 

1.2 Participatie van inwoners is een speerpunt van de gemeente Krimpenerwaard. Wij constateren dat jongeren 

(nog) geen stem hebben gekregen in de formulering van het beleid rondom horeca- en winkeltijden. 

 

1.3 Het is van groot belang dat de Krimpenerwaard het eerste deel van haar naam geen eer aandoet en dat het 

gebied aantrekkelijk is voor jongeren om te (blijven) wonen! 

 

Kanttekeningen 

Wij kunnen geen kanttekeningen bedenken tégen betrokkenheid van jongeren bij dit onderwerp. Sterker, het is 

van groot belang jongeren actief te laten participeren met het oog op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de 

Krimpenerwaard op de langere termijn.  

 

Alternatieven  

Wij hebben er niet voor gekozen om níet te participeren en óver ons te laten beslissen.  

 

Financiën 
Aan onze voorstellen zijn geen directe financiële consequenties verbonden. 
 
Juridische zaken 
Niets verzet zich juridisch tegen de klankbordfunctie van jongeren bij dit onderwerp. Wij willen op gelijke wijze 
worden betrokken als andere stakeholders. 
 
Participatie en extern overleg 
De griffie heeft ambtelijk overleg gehad en participatie door jongeren wordt ambtelijk als duidelijke meerwaarde  
gezien. Wij willen als masterclass graag zelf ook een bijdrage leveren om deze participatie succesvol te laten 
zijn. Ook de griffie is bereid daarbij te helpen. 
 
Vervolgtraject en uitvoering 

Wij stellen u voor om te besluiten een klankbordgroep in te stellen zodat deze direct na de zomer kan bijdragen 
in het te formuleren beleid. Wij willen als masterclass graag zelf ook een bijdrage leveren om deze participatie 
succesvol te laten zijn. Ook de griffie is bereid daarbij te helpen. 

 

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden. 

Wij willen graag op 5 juli een raadsbesluit, zodat de klankbordfunctie nog tijdig voor het op te stellen beleid in het 

najaar kan worden ingesteld.  
 
Hoogachtend, 
de Masterclass politiek voor jongeren 2016,  
 
Anne van Diemen  Erwin den Boer   Thomas Heus 
Stella den Hartog  Jari van Rijswijk  Talita Spijker 
Daan Zieren   Steyn Frederikze  Daniëlle van der Oest 
Lennard Vrijhof   Cathy van der Vaart  Bieneke van der Caaij 
Lysanne Groenendijk  Femke Ooms   Willem van ‘t Spijker 
Menno Noordergraaf  Pieter-Geert Hoogerbrug Jeffrey van de Lagemaat 
Tessa Stalenburg  Manon van ’t Hof  Adrianus Cornet 
Marloes van Stam  Rona de Bruijne  Nika Engelen 
Luuk Vermeulen  Claudia Broere   Warda Mohammed 
Marieke van Buren  Hannah Joosen   Veerle van Harmelen 
Julia van den Berg  Josien de Langen  Esmee Sloof 
Karynne Schenkel  Marcel Boer   Bauke Blanken 
Ernst Pols   Wouter de Jong  
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 RAADSBESLUIT 
Raadsvoorstel vanuit materclass politiek voor jongerenIntern 

  
 
 
De raad van de gemeente Krimpenerwaard, 
 
 
Gelezen het voorstel van de Masterclass politiek voor Jongeren 2016 van 23 juni 2016; 
 
gelet op de gemeentewet; 
 
 
 
 
                                                          Besluit: 
 
 
1. Kennis te nemen van de noties van de masterclass inzake de openingstijden van horeca en winkels; 
2. Een klankbordgroep van jongeren in te stellen die, net als andere stakeholders, adviseert over het op te 

stellen beleid voor sluitingstijden van horeca en winkels. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2016, 
 
 
 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
drs. K.E. Driehuijs    mr. R.S. Cazemier 
 
 


